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krapák
Bystromix má první příspěvky 
i sponzory

Příšera, sídlící v kanále a požírající žáky 
školy, tajemné hlubiny záchodu, matou-
cí reklama nebo nečekaná pointa nákupu 
zmrzliny. Taková jsou témata prvních pří-
spěvků Bystromixu.

Bystromix je název netradiční soutěže; 
vznikl složením slov „Bystrc“ a „komiks“. Žáci 
a studenti libovolné školy – nejen z Bystrce  
– mohou až do konce února vymýšlet a kres-
lit komiksy na téma „Děs a hrůza v Bystrci“.

„Po jarních prázdninách přišly první pří-
spěvky a jsou moc pěkné. Lepší, než jsme 
čekali,“ je s dosavadní účastí spokojena Hana 
Jindrová, místopředsedkyně klubu. „Příběhy, 
které dosud děti vytvořily, jsou spíše vtipné 
než děsivé. Ale to nevadí, věříme, že opravdu 
hrůzostrašný komiks ještě přijde.“

Soutěžící mohou své příspěvky ode-
vzdávat ve všech bystrckých školách nebo 
je zasílat přímo na adresu klubu. Soutěž ne-
omezuje jejich rozsah ani techniku, mohou 
být nakresleny jak na papíře, tak i v počítači. 
Vítězné práce vybere porota.

Tři nejlepší příspěvky budou odměněny. 
Klub získal pro soutěž sponzory - odměny 
pro výherce věnují komiksový krám Nerdi.cz, 
realitní kancelář RE/MAX Ano a společnost 
LUXPLAN, s.r.o. Výherci se tak mohou těšit 
na opravdu pěkné ceny.

Vítězové budou vyhlášeni a ceny předá-
ny v sobotu 10. března na Velkém bystrc-
kém bazaru ve Společenském centru. Navíc 
bude vyhlášena i Cena diváků, kterou udělí 
návštěvníci bazaru svým hlasováním. Na boj 
o ceny mají žáci a studenti ještě týden. Ko-
miksová soutěž Bystromix – Děs a hrůza 
v Bystrci potrvá až do 29. února.  -vl-

 Přijďte na Velký 
bystrcký bazar! 

9.–10. 3. 2012
PRoDAT, KoUPiT, DARoVAT, HLASoVAT, BAViT 
SE A zEVLoVAT

Velký bystrcký bazar společně pořádá Klub 
rodičů a přátel, městská část Brno-Bystrc 
a Diecézní charita Brno. V pátek 9. března 
a v sobotu 10. března ve Společenském cen-
tru můžete darovat věci na dobročinné účely, 
prodat to, co už doma nepotřebujete, výhod-
ně nakoupit, co se vám hodí, nebo se pobavit 
při doprovodném programu.

Darovat zbytečné oblečení do sbírky šatstva 
pro Charitní šatník můžete v pátek 9. břez-
na od 15 do 19 hodin a v sobotu 10. března 
od 10 do 17 hodin. 

Přebytečné věci z vašich domácností můžete 
na bazaru sami prodat nebo vyměnit. Nabíd-
něte ostatním knihy, CD, DVD, časopisy, hrač-
ky, dárkové předměty, hrnky, vázičky, svícny, 
světýlka, ozdoby, obrázky, těžítka a jiné deko-
rační předměty, knoflíky, bižuterii, šátky, šály, 
kabelky, hodiny, budíky, lyže, brusle, sáně 
a jiné sportovní potřeby a další. Přijďte v so-
botu od 10 do 17 hodin. Poplatek za prodejní 
stůl je 50 korun.

Chcete výhodně koupit? Přijďte se podívat, co 
jiní nabízí! V sobotu 10. 3. od 10 do 17 hodin, 
vstupné pro kupující je dobrovolné. Zábavný 
program, v sobotu od 13 do 17 hodin.  -hj-

Pátek 9. března

15-19 h Sběr oblečení pro Charitní šatník 
Diecézní charity Brno

Sobota 10. března

10-17 h Prodej a nákup všemožných věcí

13-14 h Výtvarná dílna

14-15 h Taneční škola

15-16 h Soutěž pro děti, závody  
suchozemských želv o Bystrckou želvu

16-17 h Vyhlášení vítězů Bystromixu

Časy zábavného programu jsou přibližné a mohou se změnit.

 Máš doma suchozemskou želvu?
 Pak je to jistě želva-závodník! Přihlas ji!
 Všemi očekávaná, napínavá a divácky atrak-

tivní soutěž Bystrcká želva 2012 se uskuteční 
v rámci doprovodného programu Velkého bys-
trckého bazaru 10. března od 15 hod. ve Spole-
čenském centru na ulici Odbojářské. 

Více o soutěži na straně 2

Podrobná pavidla na www.krap32.cz

BySTromix až do konce února 
NA VýHERCE ČEKá oDMěNA!
Soutěž v tvorbě komiksových příbě-
hů na téma Děs a hrůza v Bystrci trvá až 
do 29. února. Dejte vědět dětem, díky spon-
zorům na ně čeká bohatá odměna! Žádná 
omezení! Pro všechny žáky a studenty li-
bovolné školy, jakákoli technika či rozsah, 
oceněna bude originalita příběhu a fantazie 
autora. Pravidla najdete na www.krap32.cz.
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Na podzim loňského roku ještě musel 
Klub rodičů od sprinterských závodů živých 
suchozemských želv upustit, teď do toho ale 
jdeme naostro! Diváci, chovatelé, zvířata, 
sázky, napětí, úchvatné sprinty a nečekané 
zvraty, to vše tentokrát opravdu uvidíte! Po-
volení potřebná k uspořádání želvích závodů 
Klub rodičů už získal a nelítostnému klání 
po zimě odpočatých želv nic nebrání. 

regiSTrace závodníků do 9. března 2012 
na info@krap32.cz, v den závodu na místě 
od 10–15 hod. Zahájení závodu v 15 hodin. 
Vyhlášení vítězů a předávání cen 
po ukončení závodu.

zvířata budou po dvojicích umístěna 
na podložku, změří se čas, za který urazí vy-
značenou vzdálenost (cca 1 metr).

Podrobná pravidla na www.krap32.cz

To nejdůležitější z ŘÁDU ocHraNy ZVÍŘaT 
při soutěži „Bystrcká želva“ 

Soutěže se účastní suchozemské želvy  
• Želvy nebudou během soutěže nuceny 
k aktivitě • Soutěžící zvířata musí být 
zdravá a v dobré kondici • Soutěže 
se nemůže zúčastnit zvíře fyzicky 
vyčerpané, nemocné nebo podezřelé 
z onemocnění, zvíře pod vlivem dopingu, 
zvíře přepravené na soutěž nevhodným 
způsobem • Každý účastník soutěže 
si sám zajišťuje přepravky vyhovující 
potřebám zvířat. -hj-

Soutěž pro děti, závody 
suchozemských želv o Bystrckou želvu

Polárníky zahřála odvaha a nadšení
Když v sobotu 28. ledna v osm hodin 

ráno teploměr ukázal –12,8 °c, všichni 
účastníci Polární noci, malí i velcí, zajásali. 
osvědčení pravého bystrckého polárníka 
za odvahu, s níž strávili mrazivou noc pod 
širým nebem, si skutečně zasloužili.

Polární noc, dobrodružné zimní táboře-
ní, zorganizoval pro všechny děti z Bystrce 
a okolí Klub rodičů při základní škole Heyrov-
ského 32. Na akci se nakonec přihlásily jen 
čtyři odvážné děti, Marek (*2003), Matyáš 
(*2003), Mína (*2002) a nejmladší Michal 
(*2006). Ten dokonce ještě ani do školy ne-
chodí.

„Původně jsme plánovali přespat na pře-
hradě nebo žebětínském rybníce, ale pořád-
né mrazy přišly bohužel až o týden později,“ 
řekl Michal „Egi“ Eger, zkušený táborník a ve-
litel akce. „Ani na žebětínském rybníce není 
spolehlivá, dostatečně tlustá vrstva ledu, 
a před vstupem na zamrzlou přehradu poli-
cie přímo varovala. Po dohodě s přihlášený-
mi jsme tak přesunuli tábor na okraj Bystrce. 
Alespoň jsme mohli rozdělat oheň.“

Mrazuvzdorní, ke všemu odhodlaní po-
lárníci se sešli v sedm hodin na tábořišti, 
postavili stany a zapálili oheň. U něj se pak 
zahřívali čajem a svařeným vínem.

„Mírně mi bouchnul vařič, a tak jsem byl 
jako vždy za kašpara,“ postěžoval si další z or-
ganizátorů Viktor Lošťák. Čaj se ale nakonec 
uvařit podařilo a došlo i na slíbené polárnic-
ké historky, byť v trochu kostrbatém prove-
dení.

Noc strávili táborníci v klidu a dokon-
ce i vcelku v pohodlí. Alespoň ráno si nikdo 

na mráz nestěžoval, naopak, členové první 
bystrcké polární výpravy nešetřili nadšením.

„To byla aspoň akce podle mého gusta,“ 
pochválil ráno při balení stanu nápad Tomáš 
Přibyl, otec dvou z dětí.

Jen čtyři zúčastněné děti nejsou velký po-
čet, organizátoři však zklamaní nejsou. „Po-
čítali jsme původně zhruba s deseti přihlá-

šenými, že byli čtyři, ničemu nevadí. odvahu 
má jen málokdo. o to cennější je odhodlání 
a výkon polárníků. Děti báječně spolupraco-
valy. Nikdo ani náznakem nefňukal, nestěžo-
val si, nechtěl domů do tepla. Neváhaly ani 
jít se samy podívat do lesa. Všichni byli na-
prosto skvělí,“ dodal Viktor Lošťák.

-vl-

 Tomáš Přibyl: 
Přežil jsem Polární noc 

Člověk si říká, že po patnácti letech manželství ho lás-
ka na první pohled už nepotká. Ale – k nelibosti mé 
drahé manželky – se tak stalo. Bylo to ve chvíli, kdy 
jsem se dozvěděl o konání akce Polární noc: táboření 
pod stanem!

Jakmile jsem si zprávu o této akci na stránkách portá-
lu Bystrčník přečetl, byl jsem uchvácený. To je přesně 
ono! Aneb mé děti navštívily čtyři kontinenty, zavítaly 
na pět letadlových lodí a nespočet ponorek, projely 
celou legendární Route 66, tykají si se Sochou svo-
body, viděly Niagarské vodopády, Pentagon, Golden 
Gate Bridge v San Franciscu i několik startů kosmic-
kých raketoplánů, byly ve Velkém kaňonu, raketových 
silech či na místě, kde v Dallasu padl kulkou zákeřné-
ho vraha Kennedy – ale pod stanem ještě nespaly. Pro 
úplnost dodávám, že je mým klukům pět a osm let.

Polární noc skutečně slibovala mnohé! Žádné dob-
rodružné rejdění počítačovou myší po stole, žád-
né předstírání nebezpečné výpravy s chlebníkem 
do městského parku, žádné „akční“ navlékání korálků 
nebo lepení papírových řetězů. Bylo mi hned jasné, že 
půjde do tuhého – nejen obrazně, neboť organizátoři 
upozorňovali, že záměrně vybrali statisticky nejchlad-
nější týden v roce.

Celý text Tomáše Přibyla si přečtěte  
na http://krap32.cz/?p=839



únor 2012 | 3

V rámci dotačních titulů, které se pro 
naše občanské sdružení naskytly, připravil 
Klub rodičů k podání čtyři dotační tituly.

Vzhledem k tomu, jakou činnost klub vy-
víjí, bylo požádáno o podporu aktivit, které 
se loni povedly a vydařily. Na odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy MMB a ÚMČ Brno 
Bystrc byl zaslán projekt s názvem „Den pro 
rodiny ii. aneb odpoledne na Heyráku. zá-
bavné odpoledne pro rodiny s dětmi na hřiš-
ti mělo v loňském roce úspěch a proto by 
Klub rodičů tuto akci rád zopakoval. Součástí 
této akce je i vyhlášení druhého ročníku vý-
tvarné soutěže pro žáky zŠ Heyrovského 
Krap na cestách. Na podporu této, loni velice 
úspěšné soutěže, bylo požádáno o finanční 
dar ÚMČ Brno-Bystrc. Další žádost směřova-
la na odbor životního prostředí MMB a bys-
trckou radnici. Projekt s názvem Přírodní 
učebna pro žáky zŠ Heyrovského by mohl 
pomoci realizaci přírodní učebny, aby naše 
děti mohly trávit výuku předmětů, jako je 

přírodopis, zeměpis a další v prostředí školní 
zahrady. Pokud se projekt podaří realizovat, 
bude na něj navazovat druhá etapa výsadby 
přírodní zahrady a podpora environmentál-
ní výchovy v přirozeném prostředí. Již nyní 
víme, že budeme potřebovat pomoc a pod-
poru při výstavbě, takže hledáme dodavatele 
stavebního materiálu na základovou desku, 
dodavatele dřeva, střešní krytiny apod., což 
by významě celé akci pomohlo. 

Vzhledem k tomu, že Klub za krátkou dobu 
své působnosti zrealizoval spoustu akcí a zís-
kal nemalé finanční prostředky, jsme rádi, 
že aktivity rodičů a jejich úsilí přináší našim 
dětem konkrétní pomoc. Vítáme jakoukoliv 
i nemateriální podporu, protože i naše síly 
a čas jsou omezené. 

 Děkujeme bystrcké radnici, panu sta-
rostovi Vetchému a Jihomoravskému kraji 
za vyjádřenou finanční podporu v roce 2011. 

Jana Benešová

Projekty Klubu rodičů

záchody opraví v příštím roce  Michaela Lužová: Než se 
záchody opraví, budeme 
hledat provizorní řešení

Členové Klubu rodičů a přátel se sešli 17. led-
na se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým 
(ČSSD). Impulsem k setkání byla starost rodi-
čů o stav toalet ve škole. Zeptal jsem se před-
sedkyně Klubu rodičů Michaely Lužové, jak to 
vlastně se školními záchody je a jak se věci 
vyvíjejí.

Viktor Lošťák: Michaelo, jaká je situace se zá-
chody na Heyrovského? Je opravdu tak špat-
ná, jak leckteří tvrdí?

Michaela Lužová: Rozhodně jsou ve sta-
vu, který vyžaduje komplexní rekonstrukci. 
Na první pohled jsou některé toalety ucpa-
né, zřejmě vlivem již nevyhovující kanalizace. 
Jejich čištění vyžaduje zastavení vody v celé 
škole, protože neexistují uzavírací kohouty 
k jednotlivým toaletám. Nemluvě o celkovém 
vzhledu, odpovídajícímu stáří toalet.

Co vlastně bylo impulsem, aby se Klub začal 
o stav toalet zajímat?

Především stížnosti našich dětí na zápach 
linoucí se z ucpaných toalet, jejich nedosta-
tek, pokud se některé ucpou, problémy s to-
aletním papírem, který je pouze v centrálním 
zásobníku před kabinkami, takže v momentě 
kdy dítě správně neodhadne množství, které 
si bere do kabinky, a vezme si málo, dochází 
k jistě velmi nepříjemným situacím. Na dru-
hou stranu, když si vezme moc, tak zbytek 
prostě nacpe do mísy a ta se ucpe.

Škola se pokouší vzniklé problémy opera-
tivně řešit, ale je jasné, že jediným řešením 
je komplexní rekonstrukce financovaná zři-
zovatelem. Proto jsme se obrátili na pana 
starostu MČ Bystrc pana RNDr. Vladimíra  
Vetchého, CSc.

Jaký byl cíl schůzky se starostou?

Cílem schůzky s panem starostou bylo pro-
brat tuto situaci, zjistit zda a kdy městská část 
Bystrc plánuje rekonstrukci provést a v jakém 
rozsahu.

Podařilo se ho naplnit? Byla podle vás schůz-
ka k něčemu?

Určitě ano. Pan starosta nás vyslechl, sezná-
mil nás se systémem plánování investic v rám-
ci MČ a nechal nás nahlédnout do projektu 
plánovaných stavebních úprav, které jsou roz-
vrženy na tři etapy, z nichž první dvě v rozsahu 
1,3 milionu a 550 tisíc korun budou zahájeny 
a dokončeny během letních prázdnin v roce 
2013. Třetí etapa za 1,1 milionu pak bude pro-
vedena v roce 2014.

Co Klub podnikne nyní?

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce nebude 
zřejmě dříve než v létě 2013 (pokud se MČ 
nepodaří najít finanční rezervy), pokusíme se 
zajistit prostředky na alespoň provizorní vy-
řešení nejpalčivějších problémů, tj. zajištění 
zásobníků na toaletní papír do každé kabinky 
dívčích záchodů (namísto současného jedno-
ho centrálního zásobníku) a zajištění uzávěrů 
vody umožňujících panu školníkovi snadnější 
práci při opravách.

Samozřejmě budeme v tomto směru i nadále 
v kontaktu s MČ a budeme sledovat vývoj to-
hoto pro nás nesmírně důležitého problému.

Díky za odpovědi.

Záchody na základní škole Heyrovského 
32 v Bystrci začne městská část opravovat 
v příštím roce. První fáze rekonstrukce za-
řízení, které svým stavem vzbuzuje nevoli 
u žáků, zaměstnanců školy i rodičů dětí, 
by měla být dokončena na konci srpna 
2013. Členy Klubu rodičů o tom ujistil sta-
rosta Vladimír Vetchý (ČSSD) na setkání  
17. ledna.

Seznam oprav a investic bystrckého úřadu 
uvádí na šestém místě akci „Rekonstrukce 
sociálních zařízení a úklidových komor v pa-
vilonu U2-Heyrovského 32“ s plánovanými 
náklady 1,3 milionu korun a na místě osmém 
rekonstrukci toalet na první stupni (pavilon 
U1). Ta by měla stát 550 tisíc korun.

V roce 2014 se pak opraví za 1,1 milionu 
druhá část záchodů na prvním stupni. Tato 
akce je na devátém místě seznamu. Až v roce 

2015 je plánována rekonstrukce ploch atria 
(1,3 milionu).

Podle Vladimíra Vetchého je zahájení re-
konstrukce toalet v příštím roce zcela jisté, 
akce se nebude odsouvat. Její uspíšení není 
vyloučeno, pokud by městská část našla dal-
ší zdroje peněz. Ty mohou pocházet třeba 
z úspor.

„zateplením základní školy na Laštůvkově 
se ušetří asi 35 procent nákladů na energie,“ 
řekl Vladimír Vetchý. „Také při výběrových ří-
zeních se nám daří šetřit náklady, není výjim-
kou, že se dostaneme i třetinu pod původně 
plánované výdaje.“

Že by mohlo dojít k přesunu rekonstrukce 
toalet na seznamu oprav a investic výše sta-
rosta vyloučil. Pořadí akcí je podle něj dáno 
naléhavostí, a tu už radnice zvážila. Stejně 
tak vyloučil, že by si městská část vzala na fi-
nancování oprav úvěr. -vl-

 Připravujeme
 KraP Na ceSTÁcH – výtvarná soutěž pro žáky 

zŠ Heyrovského (duben nebo květen)

 oDPoleDNe Pro roDiNy – odpoledne se zábavným 
programem (květen nebo červen)

 PrÁZDNiNoVÁ „Nej“ – celoprázdninová soutěž o „nej“ zážitek

 Uvítáme každý nápad a námět na činnost Klubu. Neváhejte a napište nám!
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 Pomozte nám!
Činnost Klubu rodičů a přátel je zcela závislá 
na ochotě dobrovolníků věnovat svůj čas a ener-
gii. Chcete nám pomoci? Děkujeme, jste vítáni!

Hledáme porotce komiksové soutěže Bystromix. 
Jde o časově nenáročnou činnost (1–3 hodiny), 
při níž nemusíte nikam chodit. Soutěžní práce 
a pravidla vám zašleme mailem, hodnocení bude 
jen na vašem uvážení. 

Hledáme pomocníky s organizací Velkého bystrc-
kého bazaru. Akce se koná v sobotu 10. března 
od 10 do 17 hodin ve Společenském centru. Bude-
me vděční, když si najdete čas třeba i jen na část 
dne. Pracovní schůzka organizátorů proběhne 
ve středu 7. března od 17 hodin v cukrárně Smile 
(náměstí 28. dubna 40, Brno-Bystrc). Je možné se 
dohodnout i mailem nebo telefonicky.

Máte-li čas a chuť, přihlaste se na 
info@krap32.cz nebo 776 213 957. Díky!

 Klub požádal o finanční 
dary úmČ Brno-Bystrc
Klub rodičů a přátel požádal městskou část 
o poskytnutí finančních darů. Jedná se o příspěvek 
na výtvarnou soutěž Krap na cestách (6 530 korun), 
na pořádání Dne pro rodiny (7 965 Kč) a příspěvek 
na stavbu altánu – venkovní učebny (10 000 korun). 
Všechny žádosti byly doručeny na úřad městské 
části v pondělí 30. ledna. O výsledku vás budeme 
informovat.

Michaela Lužová, předsedkyně

Twistery jsou ve škole, hrejte si 

Dvě nové hry Twister si mohou děti užívat 
od čtvrtka 26. února. Ve středu odpoledne obě 
hry nainstalovaly členky Klubu rodičů a přátel, 
po jedné na první a druhý stupeň. 

Hra Twister je pohybová hra pro dva a více 
hráčů, při které si dítě protáhne celé tělo a vý-
borně se při tom pobaví se svými přáteli. Pod-
le toho, jak určí šipka, hráč pokládá končetiny 

na políčka barev na hracím plátně. V nové 
poloze musí vydržet, než se vystřídají ostatní 
a nový los hráči přidělí jinou polohu. Když hráč 
pohyb nezvládne nebo se neudrží v dané polo-
ze, vypadává ze hry. Ten kdo se udrží nejdéle,  
vyhrál. 

Twistery pořídil Klub rodičů a přátel s při-
spěním Jihomoravského kraje. -hj-

V minulém vydání Krapáka jsme vás infor-
movali o dotaci 30 000 Kč, kterou Klub rodičů 
získal z rozpočtu jihomoravského kraje na ná-
kup vybavení pro relaxaci o přestávkách pro 
žáky ii. stupně. 

Děti i rodiče mohli o tom, jaké vybavení 
koupit, hlasovat ve webové anketě. Hlasovalo 
celkem 43 osob, nejčastěji byl zastoupen ná-
zor, že by bylo dobré koupit měkké sedačky  
– pytle. To jsme bohužel nemohli přesně spl-
nit. Proti sedacím pytlům byly vážné námitky 
– leží přímo na zemi a nejsou vhodné kvůli 
dennímu mytí podlah. Místo nich jsme zvolili 
funkčně velmi podobné předměty – omyvatel-
né sedací kostky.

Druhý v pořadí byl názor koupit na druhý 
stupeň totéž, co na stupeň první. Po dlouhých 
úvahách jsme ani toto přání nevyslyšeli úpl-
ně. Pořídili jsme sice basketbalový koš a hru 
twister, ale v dalším jsme se rozhodli riskovat. 
Starší děti tak dostaly fotbálek, dvě pohovky 
a sedací kostky. Snad se to vyplatilo.

Relaxační koutky na ii. stupni


